اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺸﻪ Turtle

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﭘﻞ در  Galaxy S7ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﯽدﻫﺪ؟

رﻗﯿﺐ اﺻﻠﯽ آیﻓﻮن  6اس ) (iPhone 6Sﺗﺎ ﺑﻬﺎر آﯾﻨﺪه وارد ﺑﺎزار ﻧﻤﯽﺷﻮد وﻟﯽ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﺧﺒﺎر ﺷﺎﯾﻌﺎت در ﻣﻮرد
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  (Galaxy S7) 7داغ اﺳﺖ و ﻫﺮ روز اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﻮرد آن در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .اﺧﺒﺎری ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در ﻣﻮرد ﭘﺮﭼﻢدار آﯾﻨﺪه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺣﻮل ﮐﯿﻘﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ آن اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ آن از ﺷﯿﺸﻪ  Turtleاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و در ﺑﺪﻧﻪ ﻧﯿﺰ آﻟﯿﺎژ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺮهای  kbenchﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ﺷﯿﺸﻪ Turtleدرﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎری ﮐﺮده و
اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺻﺪد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮد از ﺷﯿﺸﻪ ﮔﻮرﯾﻼی ﮐﻮرﻧﯿﻨﮓ
) (Corning’s Gorilla Glassﺑﺎ ﻣﺪل دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺪل از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ "ﮐﻮرﻧﯿﻨﮓ" ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﮐﻪ آنﻫﺎ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﻓﻨﺎوری ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺷﯿﺸﻪ  Turtleﮐﻪ از آن
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻌﺪی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورد.

مطلب پیشنهادی 6 :دلیل که آیفون  6Sاز گلکسی  S6بهتر است

در ﺧﺒﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺮهای  inews24.comﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﭘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﯿﺎژ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺑﺮای
ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻌﺪی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ﺧﻮد اﺳﺖ .ﻓﻌﻼ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺪل ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  6ﮐﻪ دارای ﭘﻨﻞﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪای در
ﺟﻠﻮ و ﭘﺸﺖ ﺑﻮد؛ در ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  7ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ و اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﻓﻠﺰ
ﺑﺮای ﻗﺎب ﭘﺸﺖ ﮔﻮﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮرد ﻓﻮق ،ﻇﺎﻫﺮا ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ از آﻟﯿﺎژ
ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ دوام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن،
ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺑﻪ دﻓﻊ ﮔﺮﻣﺎ و ﺣﺮارت ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ در ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ آیﻓﻮنﻫﺎی ﺳﺮی  6اس دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ )رﺳﻮاﯾﯽ ﺧﻢ ﺷﺪن ﯾﺎ  Bendgateﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آیﻓﻮن  6اس و  6اس ﭘﻼس( از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻣﻘﺎومﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﭘﻞ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻠﺰی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺳﺮی  7000اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از
ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و درﺟﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﻓﻀﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﭘﻞ ،ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻓﻠﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد اﺳﺖ و آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ آﻟﯿﺎژی ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آیﻓﻮن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺗﺴﺘﻬﺎ و آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﭘﻞ روی و
ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ را ﺑﺎ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦﻫﺎ ،اﭘﻞ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﺷﯿﺸﻪای ﮐﻪ روی ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ آیﻓﻮن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ و ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در ﻫﯿﭻ ﮔﻮﺷﯽﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ
ﺷﯿﺸﻪ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﯾﻮﻧﯽ دوﺗﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻗﻮیﺗﺮ ﺷﻮد و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎومﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﺸﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﯽﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻮد.
ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺗﻼش ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎری ﺑﺮای ﺷﯿﺸﻪ  Turtleاﺳﺖ.
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